
A környék nevezetességei



Tüskevár elhelyezkedése
• Közép- Dunántúlon, Veszprém megye nyugati szélén
• A Somló-hegy tövében délnyugatra fekszik
• A legközelebbi város Devecser (8 km)
• Központi szerep: környékén sok nevezetesség
• Celldömölk és Ajka között félúton helyezkedik el



Somló- hegy
A Somló Tüskevártól néhány kilométerre nyugatra, a Marcal-

medence keleti szélén található 431 méter magas vulkáni 
tanúhegy. Nevét onnan kapta, hogy egykor szinte teljes 

egészében som fedte.



Somló hegy- Taposó kút
• A Somló déli oldalán, Somlóvásárhely felől helyezkedik el, az S

turistaúton
• A XIX. századi eredetű kút egy régi présház udvarán áll, 3 m-es

átmérőjű dobja van. A dobban taposva (mint mókus a
mókuskerékben) lehet kiemelni a vizet 80 m mélyről innen a
„Taposó-kút” elnevezés



Somló hegy- Szent Margit Kápolna

1727-ben, barokk stílusban átépítettek, 
mellette több mint 250 éves védett hárs 

áll.



Somló hegy- Szent István-kilátó
Az építményt 1938-ban helyi vörös,
likacsos szerkezetű, salakos
bazaltból (hopoka) emelték. A
négyszintes toronyból tiszta időben
kb. 50 települést láthatunk, a
távolban felcsillanhat a Balaton
víztükre és kivehetők az Alpokalja
vonulatai is.



Somló hegy- Szent Márton kápolna

Somló hegy ÉK-i lejtőjén, a SO útvonal mentén 
áll a XIII. sz-i, gótikus eredetű Szent Márton 
kápolna, mellette a bővizű Szent Márton-kút 
fakad



Somló hegy- Szent Ilona kápolna

A Somló DNY-i
oldalán található a
Szent Ilona-kápolna,
tőle É-ra a S és a S+
turistajelzések
elágazásánál a bővizű
Sédfő-forrás fakad,
mely környékén a
régészek kő-, bronz- és
koravaskori telepet
tártak fel gazdag
leletanyaggal.



Somló vár
A népnyelv szerint a tatárjárás 

után emelt kővár volt. 

Írásos emlék azonban csak 1352-ben 
említi először, amikor Nagy Lajos 

király Csenik fia Jánostól elvette és 
Heim fia Benedeknek adta. Az 

okirat castrum Somlo néven 
regisztrálja.



Somlószőlős

XVIII. századi, barokk, majd 1850 körül 
romantikus stílusban átépített Zichy-kastély 



Iszkáz
A házat 1908-ban építette Nagy László édesapja, Nagy Béla (1884–1969) 
parasztgazda. Itt élt hitvesével, a nyárádi Vas Erzsébettel (1905–1995) és itt 
született négy gyermekük: Izabella, László, Mária és István (írói nevén Ágh
István). 

Az 1950-es évek kommunista diktatúrája a hagyományos életet tönkretette: 
állatok nélkül, szerepüket vesztve a lakatlan gazdasági épületek ledőltek. A 
szülői ház ma is látható része állami segítséggel, az Iszkáziak szeretetéből és 
közadakozásból lett helyreállítva. 1984-től Nagy László Emlékházként szolgál.



Kiscsősz
Tüskevártól 14 km lévő település, ahol a hagyományok őrzésére nagy hangsúlyt fektet a falu.



Devecser
•Tüskevártól 8 km-re elhelyezkedő város
•Rotary- ház: 2010-ben történt vörösiszap- katasztrófa
sújtott település(ek) emlékére készült kiállítás
•A gyűjtemény nem a „katasztrófaturizmus”, hanem a
sosem feledett köszönet és hála helyszíne.



„ …amikor az ördög úgy döntött, hogy az ő
vörös nyelvével végignyalja Devecsert… „



Távolabbi nevezetességek

Sümeg:
A Sümegi Vár az 1260-as években épült, az ország egyik
legszebb, viszonylag épen megmaradt középkori erődje, amely a
környezetéből magasan kiemelkedő kopár hegytetőre épült.



Távolabbi nevezetességek

 Becenevén „a magyar tenger”, Közép-Európa legnagyobb tava
 77 km hosszú, átlagos szélessége: 7,7 km, felülete 600 km2

Balaton



Távolabbi nevezetességek

Sárvári Spirit Hotel ****



Távolabbi nevezetességek

Herendi 
Porcelánmanufaktúra 

Zrt.





Köszönöm a figyelmet!


